
AUTOPOPRAWKA z dnia 30.08.2022 roku 

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

1) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 850 000,00 zł przeznaczony na zadanie 

pn.: „Przebudowa poprzez modernizację ulic stanowiących drogi publiczne (ulice: 

Parkowa, Spacerowa, Kraszewskiego, Górnoleśna, Brwinowska, Grodeckiego, Żwirki, 

Wigury, Leśny Ślad, Piaski, Niecała, Falęcka, Dzierżanowskiego, Szczepkowskiego, 

Kasprowicza, Ledóchowskiej, Gombrowicza)”; 

2) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się 

plan wydatków bieżących (statutowych) o kwotę 50 000 zł. Zmiana wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na zakup i dystrybucję energii na potrzeby zasilania punktu poboru 

przy ul. Dębowej dz. 66/2 (w okresie zimowym punkt poboru zasila lodowisko, w okresie 

letnim natomiast infrastrukturę basenu). Niezależnie od okresu, punkt ten przez wszystkie 

miesiące w roku generuje koszty związane z zasilaniem zlokalizowanych na terenie 

miejskiego kąpieliska lamp oświetleniowych. Podobnie jak w powyższym przypadku, plan 

finansowy klasyfikacji budżetowej był konstruowany w oparciu o zeszłoroczną wartość taryfy 

C21, która w kwietniu bieżącego roku uległa zmianie i znaczącemu podwyższeniu. Brak 

zwiększenia planu finansowego uniemożliwi opłacenie najbliższej faktury za zasilanie 

przedmiotowego punktu, której termin płatności upłynie ok. 9 września 2022 r. (Faktura 

wpłynie za ok. 2 tygodnie z terminem płatności 7 dni); 

3) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza 

się plan wydatków majątkowych współfinansowanych ze środków UE o kwotę 900 000 zł na 

zadanie pn.: „Przebudowa skateparku w Milanówku”. 

W naszej ocenie wydłużenie terminu na realizację inwestycji może wpłynąć na ilość oraz 

wartość złożonych ofert. Wystąpiono więc do jednostki dofinansowującej o wydłużenie 

terminu na realizację tego zadania. W związku z uzyskaniem zgody na powyższą zmianę 

zaplanowano przeniesienie części środków na realizację tego zadania na rok 2023r. w WPF. 

Wynika to z konieczności dostosowania kwot planowanych do wydatkowania 

w poszczególnych latach realizacji inwestycji. 

Podczas ogłoszenia 1 przetargu termin realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie wypadał 

na wrzesień 2022 r. W trakcie procedury padały zapytania o możliwość jego wydłużenia, a 

my nie mieliśmy takiej możliwości. Długi czas oczekiwania na wykonanie elementów 

skateparku w połączeniu z krótkim terminem realizacji inwestycji stwarzają duże zagrożenie 

tegoż terminu. Zatem w cenę oferty wliczono prawdopodobnie dodatkowe koszty związane z 

priorytetowym wykonaniem  i dostarczeniem przez podwykonawców/dostawców elementów 

skateparku (poza kolejnością) jak i wysokie  ryzyko naliczenia kar za niedotrzymanie termu 

umownego. W naszej ocenie nie pozostało to bez wpływu na ostateczną kwotę oferty.  Należy 

uwzględnić, że liczyliśmy tu na swego rodzaju „ekskluzywną usługę”, ponieważ termin 

realizacji wskazywał na jej priorytetowy charakter w stosunku do przeciętnego zamówienia. 

Skrócenie terminu realizacji poniżej racjonalnego jest usługą dodatkową, za którą należy 

zapłacić. Jeżeli mamy zatem możliwość wydłużenia terminu realizacji do przeciętnego, 

racjonalnym byłoby z tego skorzystać. 



Jednocześnie zwracamy uwagę na to, iż wyznaczony w poprzednim przetargu termin na 

realizację tego zadania był trudny do dotrzymania. Wiązało się to zatem nie tylko z ryzykiem 

wykonawcy, ale również z naszym ryzykiem utraty dotacji. W takiej sytuacji wystąpienie o 

wydłużenie terminu na realizację zadania wydało się oczywiste. 

Ogłoszenie postępowania przetargowego, analiza ofert, wezwanie do dostarczenia 

dokumentów podmiotowych to procedura trwająca w optymistycznych warunkach (bez 

konieczności wydłużania terminu na udzielenie odpowiedzi na pytania) około 1,5 m-ca. 

Licząc, że znajdzie się Wykonawca, który podejmie się wykonania inwestycji, nie wliczy kar 

umownych w kwotę oferty i da korzystną kwotę za wykonanie zadania, będziemy mieć 

połowę października i termin na wykonanie zadania 2,5 m-ca i nadchodzący okres zimowy. 

Czas będzie o 1,5 m-ca krótszy niż w 1 przetargu, gdzie wykonawcy pytali o jego 

wydłużenie, gdy mieli do dyspozycji 4  m-ce.  

Wydłużenie terminu miało na celu umożliwienie uruchomienia postępowania przetargowego  

z terminem do maja 2023 r, gdzie pracownicy urzędu na dzień 24 sierpnia mieli 

przyszykowaną dokumentację przetargową, by niezwłocznie ogłosić przetarg, w którym 

wykonawcy nie musieliby się obawiać np. opóźnienia w dostawie elementów skateparku lub 

materiałów budowlanych i  kar za niedotrzymanie umownego terminu. Być może zgłosiłby 

się wykonawca, który w bieżącym roku wykonałby całą inwestycję – to by pokazał 

harmonogram prac, który wymagamy po podpisaniu umowy, ale miałby on komfort, gdyby z 

przyczyn niezależnych od niego miał niewielkie obsunięcie terminu i nie byłby karany. 

Jeśli kolejne postępowanie przetargowe uruchomione z terminem realizacji do grudnia 2022 r. 

pokaże, że oferty złożone przez wykonawców będą wyższe niż poprzednio chcąc zwołać 

kolejną komisję i sesję z prośbą o podział środków na lata 2022/2023, zaktualizować 

kosztorys inwestorski, co wiąże się z ponoszeniem kolejnych kosztów, ogłosić  postępowanie 

przetargowe i wyłonić wykonawcę znów termin realizacji z obecnie możliwego ok. 7 m-cy 

(zgodnie z podpisanym aneksem jednostka czerwiec 2023 r. traktuje jako miesiąc kiedy 

mamy obowiązek złożyć już wniosek o płatność końcową za zrealizowaną inwestycję) skróci 

nam się do ok. 4-5 m-cy czyli bardzo zbliżonego do 1 przetargu, gdzie wykonawcy pytali o 

jego wydłużenie. 

 

Planowane dochody na rok 2022 wynosiły 538.528,00 zł, a obecnie wynoszą 185.460,90 zł.  
Wynika to z przesunięcia części dochodów z tytułu dotacji na rok 2023. 

 

 

Plan wydatków nie zmienia się. 

 


